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1. Charakteristika  obce 

 
1.1. Stručná historie obce Pazderna 

Obec Pazderna se nachází v turistickém regionu Beskydy, v Podbeskydské pahorkatině v 
Moravskoslezském kraji, 2 km od Žermanické přehrady, asi šest kilometrů východně od 
Frýdku Místku. První zmínka o obci Pazderna pochází z roku 1573, kdy byla součástí 
frýdeckého panství. Tehdy měla obec 14 usedlostí. Ve svém znaku má obec tři modré květy 
lnu. Právě činnost spojená s jeho zpracováním byla podnětem k pojmenování obce. Len 
pěstovaný pro vlákno se před dozráním opatrně vytrhával a pak se sušil v pazdernách, 
kolem kterých vznikaly osady. Podle takovéto pazderny byla obec nazvána. 
Katastr obce se rozkládá na území 322 ha, v nadmořské výšce 316 m n.m.. V obci 
k 31.prosinci 2014 žije 285 obyvatel.  

1.2. Metodika 
 

Strategický plán rozvoje obce Pazderna je střednědobý dokument určující hlavní směry 
rozvoje obce. Podkladem pro jeho zpracování jsou koncepční materiály obce, projekty 
vypracované v předchozích létech a názory zastupitelů obce. Aktivity podněty a náměty, 
obsažené v tomto dokumentu, budou jedním z podkladů při sestavování obecního rozpočtu, 
rozpočtového výhledu na léta 2015-2020 a budou sloužit jako podklad při dalším 
rozhodování zastupitelstva a rady obce o rozvoji obce Pazderna.  
Zpracovaný program je materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a 
postupem času opět doplňovat, či upřesňovat, aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální 
finanční možnosti obce. Program stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj 
obce v rámci její architektonicko - urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a 
kulturně-společenského života. Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči a vzhled 
obce, jejího okolí a krajiny. Podporovat rozvoj školství, kultury a sportu v obci. Zkvalitňovat 
stav občanské vybavenosti obce, nabídnout zájemcům rozvojové plochy pro bydlení a tím 
stabilizovat počet obyvatelstva. 
 

1.3. Metodický postup a pojmosloví 
 

Základem strategického plánu je strategická vize, která vymezuje podobu obce v časovém 
horizontu. Strategická vize musí nejenom respektovat požadavky a přání na základě 
konsenzu klíčových skupin participujících na veřejném životě, ale musí respektovat 
možnosti, zvyklosti, limity, potenciál i tradice. Obec Pazderna zpracovává SWOT analýzu 
jako podklad k využití zpracované situační analýzy. Situační analýza mapuje vývoj a aktuální 
stav všech významných oblastí života a zároveň vytváří podklad pro realizaci strategické 
vize.  
SWOT analýza obce Pazderna je shrnutí všech silných a slabých stránek obce, příležitostí 
rozvoje a hrozeb, jež tento rozvoj omezují.  
Strategická vize je formulována do podoby globálního cíle, který nastiňuje rozvoj obce v 
podobě problematických okruhů. Ty jsou zpracovány do konkrétních specifických cílů 
(záměrů). Záměr se vždy skládá z několika opatření, která popisují konkrétní stav co a jak 
učinit, aby byl záměr naplněn.  

 

1.4. Základní kroky a nástroje 

Formulace hlavního smyslu zpracování strategického plánu rozvoje obce  

- Zpracování profilu obce (jako samostatného produktu využitelného jako podkladu pro 
vnitřní a vnější analýzu)  

- SWOT ANALÝZA (zhodnocení vlastních předpokladů a vnějších faktorů subjektu pro 
rozvoj)  



- Vymezení strategických oblastí (oblastí, které mají klíčový význam pro rozvoj obce)  

- Formulace vize (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má 
obec v budoucnosti ve vymezených strategických oblastech vypadat)  

- Stanovení strategických záměrů (klíčových požadovaných tendencí vývoje obce v 
jednotlivých strategických oblastech, zhodnocení důležitosti jednotlivých záměrů a 
popis jejich vzájemných vztahů)  

- Zpracování akčních plánů (stanovení konkrétních dílčích cílů pro realizaci 
jednotlivých strategických záměrů a z nich vyplývajících úkolů, stanovení priorit cílů a 
úkolů, plán realizace úkolů zahrnující termíny zahájení a ukončení, odpovědnosti a 
podmínky nutné pro jejich splnění)  

- Založení monitoringu (vytvoření systému sledování a vyhodnocování průběhu a - 
výsledků realizace strategického plánu)  

- Realizace akčních plánů (provádění praktických opatření)  

- Monitoring (sledování a vyhodnocování průběhu realizace strategického plánu)  

- Adaptace (úprava strategického plánu v závislosti na průběhu a výsledcích realizace, 
na vývoji situace v obci a na změnách ve vnějším prostředí)  

 
Všechny činnosti v rámci zpracování strategického plánu rozvoje obce je nutné zajistit tak, 
aby probíhaly ve správnou dobu a koordinovaně s dalšími činnostmi. K velkému rozsahu a k 
dlouhodobému charakteru většiny těchto činností z toho vyplývá nezbytnost vytvářet přesně 
definovanou organizační a řídící strukturu procesu strategického plánovaní a zabezpečit jak 
její personální obsazení, tak materiální a technické zázemí. Celý proces strategického 
plánování je rozdělen do tří samostatných fází, a to zpracování profilu, zpracování strategie a 
vypracování akčního plánu vč. jeho naplňování a aktualizace.  
 
Strategické plánování má pro obec přínos. Pomůže uvědomit si jasně žádoucí směry jeho 
vývoje a soustředit veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů. Ukazuje, jak se 
připravit na budoucí vývoj vnějších i vnitřních stránek a minimalizovat negativní dopad 
hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit. Vytvářet 
objektivní základ pro rozhodování o prioritách.  
Při vhodném způsobu zveřejňování vytváří strategické plánování novou, efektivní platformu 
komunikace s veřejností a zainteresování občanů na veřejném dění.  
 
Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom, že:  

- pomáhá si jasně uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje 
veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,  

- ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak 
minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se 
mohou v budoucnosti objevit,  

- vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách,  

- řeší problémy dlouhodobě a komplexně,  

- umožňují optimálně využívat zjevné i skryté lidské a finanční zdroje.  
 
U strategického plánu obce je nutné:  

- definovat společné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů  

- definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů  

- optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj 
bydlení a podnikání v obci  

- koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska jak z územního a funkčního 
vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje  



- koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních 
podmínek pro bydlení a podnikání  

- posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u 
místních obyvatel a podnikatelů  

 
Strategický plán rozvoje obce Pazderna by měl sloužit především jako podklad pro:  

- střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje obce  

- zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit obce  

- sestavování obecních rozpočtů  

- práci na tvorbě nového územního plánu obce resp. změn územního plánu  

- posuzování regionálních plánů a programů z pohledu obce  

- aktivní marketing obce  

- zodpovědný vstup obce do podnikání  

- vstup obce do různých sdružení a svazků  
 

2. SWOT analýza 
 

SWOT analýza je metoda hodnocení současné situace obce v různých odvětvích. 
Představuje důležitý souhrn specifikovaného potenciálu vnitřních a vnějších faktorů. Úkolem 
SWOT analýzy je, aby přimělo organizaci se nad těmito prvky zamyslet a vyvodila z nich 
příslušné důsledky. 
 

2.1. Teoretické východisko 

SWOT analýza je založena na principech jednoduchosti, přehlednosti a výstižnosti. Účelem 
je předložení objektivních charakteristik silných (Strengths), slabých (Weaknesses )stránek, 
příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) obce.  

Silné a slabé stránky se řadí k vnitřním faktorům k interní analýze a jsou definované vnitřními 
vlivy – lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním vlastnictvím společnosti, vybavením a 
kapacitami. Příležitosti a hrozby jsou vnější faktory externí analýzy. Do značné míry jsou 
ovlivňovány interními faktory. Důležité je, aby se obec svým smysluplným usilováním a 
všestranným rozvojem zaměřila na posílení silných stránek obce a omezil se rozsah a 
intenzitu stránek slabých. Tím se vytváří příležitosti ke zvyšování kvality života občanů obce i 
zlepšování podmínek pro podnikání. Hrozby je třeba minimalizovat prostřednictvím 
příležitostí. 

 

2.2 Vytváření SWOT analýzy 

Pro tvorbu SWOT analýzy byly využity podklady a informace vycházející ze situační analýzy 
obce a se zástupci obce . 

2.3. Oblasti popsané SWOT analýzou 

Oblasti SWOT analýzy byly vybrány na základě předchozích zkušeností.  
SWOT analýza byla zpracovaná pro:  

- Vnější vztahy a územní plán  

- Trh práce  



- Doprava, technická infrastruktura, veřejná zeleň a ŽP  

- Kultura, volný čas, sport  

- Bydlení a služby občanské vybavenosti  

 
 

Vnější vztahy a územní plán 

Silné stránky  Slabé stránky  

CZECH POINT  
www. stránky obce  
Kulturní zajímavosti v okolí  
Existence platného územního plánu  

Nedostatečné prostory pro knihovnu  

 

Trh práce 

Silné stránky  Slabé stránky  

Uspokojivé autobusové spojení  
Dobrá poloha obce vůči velkým 
zaměstnavatelům, (Hyundai, Plzeňský 
Prazdoj, a.s.) 
 

Nezaměstnanost  
Nedostatek pracovních příležitostí  
nedostatek prostor pro rozvoj podnikání 
v obci 
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro 
některá odvětví 

 

 

Doprava, veřejná zeleň a ŽP 

Silné stránky  Slabé stránky  

Dobrá dopravní dostupnost obce  
Existence svozových dnů nebezpečného 
a objemového odpadu  
Výskyt chráněných druhů zvěře  
Systém třídění odpadů  

Absence sběrného dvora  
Nevyhovující stav některých budov  
Nedostatek parkovacích míst  

 

Příležitosti  Hrozby 

Identifikace a ochrana územních a 
historických hodnot  

 

Příležitosti  Hrozby  

Volné prostory pro podnikatelskou 
činnost  
Podpora drobných podnikatelů  
 

Ukončení podnikatelské činnosti  
Nedostatek finančních prostředků 

Příležitosti  Hrozby  

Vytváření sítě cyklotras  
Zavedení sběru bioodpadů 
vybudování chodníků  
opravy silnic  
Energeticky úsporná svítidla VO  

Nedostatek cyklotras  
Černé skládky  
Znečišťování ovzduší topidly  
Nedostatek finančních prostředků 



Kultura, volný čas, sport a cestovní ruch 

Silné stránky  Slabé stránky  

Kulturní dům  
Obecní knihovna  
Kulturní akce  
Výletní s sportovní areál 
Dětské hřiště  
Aktivní spolky  
Obecní kaple sv. Jana Nepomuckého 

Nevhodný povrch tenisového kurtu a 
sportovišť  
Malé prostory pro knihovnu 
Špatný stav střechy na věži i hlavní lodi 
kaple 
Malý počet návštěvníků knihovny 

 

3.  
   

Str
ate
gie 

3.1. Strategická vize obce Pazderna do r. 2020 

Strategická vize obce vymezuje představu o budoucí podobě a funkčnosti obce pro konkrétní 
časový horizont. Vize obce Pazderna je založena na následujících požadavcích, které se 
váží k časovému horizontu roku 2020:  
 

Atraktivní obec s dostupnými službami pro občany  

Podpora rozvoje lidských zdrojů ve všech věkových kategoriích  

Místa pro realizaci trávení volného času pro občany  

Nabídky sportovního vyžití všech věkových kategorií  

Podpora spolkových činností  

Dobré vztahy s okolím  
 

3. 2. Globální cíle  

Strategická vize definice požadovaného stavu. K dosažení je zapotřebí vymezit hlavní 
prioritní cíle vyplývající ze strategie, které obec hodlá v následujícím časovém období 
podporovat.  
1. Trvalá podpora kulturně sociálního prostředí a sportovní základny  
2. Podpora vzdělávání v návaznosti na poptávku na trhu práce  
3. Řešení organizace dopravy a funkčnost technické infrastruktury  
Strategická vize obce  

Smyslem vize obce je deklarovat společnou představu prezentace obce po dobu 4 let, v 
očích svých občanů, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, spolků a partnerů, v 
očích svých návštěvníků, z pohledu obce jako součást mikroregionů. Je zapotřebí 
koordinovaně, systematicky a efektivně podporovat rozvoj obce, pomáhat svým občanům 
v obtížných životních situacích a hledat nové cesty ke zlepšování životního prostředí a 
vytvářet vizi dalšího vývoje obce. Ve vztahu k budoucím generacím je to také usilování o 
zachování tradic a  historických hodnot v obci. 

3.3. Pojetí strategie 

Příležitosti  Hrozby  

Podpora péče o místní tradice a zvyky  
Vytváření nových prostorů pro kulturní 
činnost  
Rozšíření propagačních materiálů  
Podpora vzniku  

Nedostatečná propagace obce  
Snížení zájmu občanů o kulturní akce  
Nízká návštěvnost  



Strategie je řešena jako soubor cílů a opatření v následujících základních oblastech  

3.1. Kvalita života a veřejné služby  
3.1.1. Školství  
       Obec nemá školu ani MŠ. 
3.1.2. Zdravotnictví – v obci není zdravotnické zařízení. 
3.1.3. Pohřebnictví 
        Zrekonstruovat prostory veřejného pohřebiště, včetně vybudování parkoviště pro jeho   
        Návštěvníky 
        
3.2. Kultura, infrastruktura a volný čas  
3.2.1. Rozšířit prostory místní knihovny (nástavba budovy)  

3.2.2. Pro rozšíření možností sportovního vyžití, rekonstrukce antukového tenisového kurtu  
          na multifunkční hřiště s umělým povrchem  
3.2.3. Podílet se na pořádání kulturních a společenských akcí vlastními aktivitami a 
vytvářením podmínek i finančními příspěvky společenským organizacím.  

3.2.4. Materiálně a finančně podporovat činnost organizací, věnujících se sportu a činnosti s 
mládeží, a vytvářet jim podmínky pro jejich činnost.  
 
3.3 Doprava, infrastruktura a ŽP  
3.3.1. Zajistit aktualizaci pasportu místních komunikací, včetně revize a doplnění dopravního         

značení   

3.3.2. Věnovat trvalou pozornost údržbě budov v majetku obce a tím nejen přispívat k 
lepšímu vzhledu obce, ale i předcházet závažnějším škodám na majetku obce.  

3.3.3. Pokračovat v postupném řešení pozemkových nesrovnalostí mezi občany a obcí a 
narovnávat tak vztahy k jednotlivým pozemkům. Strategické pozemky dle územního plánu 
obce se pokoušet odkupovat do majetku obce s jasným záměrem jejich využití.  

3.3.4. Podporovat výstavbu nových rodinných domů ve stávající  i nové zástavbě.  

3.3.5. Doplnit třídění odpadů o separaci bioodpadu a kovů 

3.3.6. Vybudovat parkoviště a  rekonstruovat prostory veřejného pohřebiště, včetně jeho       
oplocení.  

3.3.7. Vytvářet podmínky pro maximální čerpání finančních dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a dotací EU pro roky 2015 – 2020 a jejich efektivní využití při 
dalším rozvoji obce.  

3.3.8. Vyžadovat naplňování a dodržování obecně závazných předpisů obce (volné pobíhání 
psů, černé skládky, parkování vraků, dlouhodobé skládkování různých materiálů na 
veřej-ných prostranstvích).  

3.3.9. Vysazovat zeleň v obci i v extravilánu (LBK a LBC dle komplexní pozemkové úpravy)  

3.3.10. Zvýšit bezpečnost chodců na III/3733 (vybudování chodníků)  

3.3.11. Obnovit autobusové čekárny 

3.3.12. Provádět nutnou údržbu komunikací v zastavěné části obce a vyčlenit finanční 
prostředky na opravy místních komunikací, kde je stav vozovek nevyhovující  

 



III.     Priority obce do r. 2020 

1.         Opravy a údržba obecního majetku 

2.         Správa místních komunikací a zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

3.         Nakládání s odpady 

4.         Podpora územního rozvoje obce  

5.         Rozvoj vztahů v obci –podpora  volnočasových aktivit občanů 

6.         Zkvalitnění služeb pro občany a návštěvníky obce a rozvoj    

           cestovního ruchu 

7.         Vytváření projektů s využitím prostředků Moravskoslezského kraje, 

státu a EU  

Dostavba kanalizace v obci a likvidace odpadních vod 

IV.      Pojetí strategie obce 

Strategie je řešena jako soubor cílů a opatření v osmi základních oblastech (v 
závorce je uvedeno, co oblasti především zahrnují).  

1.         Rozvoj infrastruktury (komunikace, rozšíření osvětlení) 

2.         Sociální rozvoj (péče o vybrané skupiny obyvatel) 

3.         Lidský potenciál obce (růst počtu občanů a zapojení do aktivit v obci) 

4.         Ochrana životního prostředí (odpady, řešení otázky likvidace odpadních vod,   

péče o vzhled obce) 

5.         Bezpečnost území (doprava, protipožární bezpečnost) 

6.         Cestovní ruch (cyklostezka, rozvoj podnikání) 

7.         Volný čas, kultura a sport (podpora zájmových skupin) 

8.         Řízení a správa obce (informovanost, přístupnost, zajištění finančních 
prostředků) 

V.    Cíle a opatření v jednotlivých oblastech 

V.1.     Rozvoj infrastruktury  

Cíl: 

1.         Vybudovat nové komunikace, včetně doprovodných staveb 



Opatření: 

1.1.     Vybudovat chodník pro pěší v úseku podél komunikace  III/4733 od p. Němce 

po p. Bialka, včetně zálivů a autobusových čekáren 

Projekt (A/N) N 

Náklady 12 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2020 

 1.2.     Opravy  místních komunikací včetně propustí  

Projekt (A/N) A 

Náklady 2,5 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2020 

 

Cíl: 

2.         Pořízení prvků zvyšujících dopravní bezpečnost v lokalitách se 
zvýšenou intenzitou pohybu ohrožených skupin (chodci, cyklisté, děti atp.) 

Opatření: 

2.1. připravit a realizovat stavbu chodníku podél krajské komunikace III/4733 

s vyjímkou úseků řešených v bodě 2.2. tohoto plánu 

Projekt (A/N) A 

Náklady 20 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2020  

 

2.2 Realizovat přestavbu centra obce, včetně řešení dopravní bezpečnosti před kaplí 

a v úseku podél komunikace III/4737 od kulturního zařízení po veřejné pohřebiště 

Projekt (A/N) A 

Náklady 4,5 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2020  

Cíl: 

3.         Rozšířit možnosti parkování pro občany a návštěvníky obce 



Opatření: 

3.1.     Vybudovat parkoviště u veřejného pohřebiště 

3.2.     Vybudovat parkoviště u kulturního zařízení 

Projekt (A/N) N 

Náklady 2 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2020 

V.2.     Sociální rozvoj 

Cíl: 

1.         Rozvíjet a podporovat individuální aktivity obyvatel 

Opatření: 

1.1.     Podpora rodin s malými dětmi rozšířením vybavení dětského herního koutku 
v rámci Výletního a sportovního areálu v obci 

1.2.     Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež 

1.3.     Podpora volnočasových aktivit ostatních věkových skupin  

1.4.     Podpora spolupráce obce a dobrovolných spolků v obci 

 

Projekt (A/N) A 

Náklady 0,035 mil. Kč ročně 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace od 1/2015 

Cíl: 

2.         Zjistit zájem obyvatel o poskytování některých základních sociálních 

služeb 

Opatření: 

2.1.     Provést anketu zájmu občanů o poskytování některých základních sociálních 
služeb 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,005 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet 

Termín realizace 2016 



Cíl: 

3.         Zajistit základní poradenský a informační servis pro obyvatele obce 

Opatření: 

3.1.     Poskytovat informační servis obyvatelům prostřednictvím dostupných médií 

(zpravodaj obce, letáky, brožury, webové stránky apod.) 

3.2.     Zprostředkovat poradenskou činnost pro obyvatele zajišťováním kontaktu na 
obce s rozšířenou působností 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,005 mil. Kč ročně 

Zdroje financování obecní rozpočet, sponzorské dary 

Termín realizace od 2015 

V.3.     Lidský potenciál obce 

Cíl: 

1.         Zvýšit pozitivní migrační saldo s předpokladem snižování 
průměrného věku a zpomalení „stárnutí“ obce.  

Opatření  

1.1.     Vytvořit podmínky, které jsou v kompetenci obce, pro realizaci individuální 
výstavby 

Cíl: 

2.         Stabilizovat obyvatele v produktivním věku v obci a dosáhnout:  

- snížení rizika vzniku negativního migračního salda počtem vystěhovalých 
osob  

- snížení nutnosti dojíždět za prací 

- posílení příjmové stránky obecního rozpočtu 

Opatření  

2.1.     Analyzovat možnosti obce při vytváření pracovních příležitostí pro občany 
obce  

2.2.     Inzerovat volné obecní kapacity (budovy, nebytové prostory), nabídnout je 

zájemcům o drobné podnikání a adekvátními nájmy tyto činnosti podpořit 

Projekt (A/N) N 

Náklady N 



Zdroje financování obecní rozpočet 

Termín realizace 2015 adále 

Cíl: 

3.         Zaměřit se na využití občanů s vysokou kvalifikací a praktickými 
zkušenostmi v různých oblastech činnosti do veřejného života obce a jejich 

zapojení do veřejné sféry (komunální politika, angažovanost v odborných 
komisích zastupitelstva, zájmové aktivity apod.)  

Opatření: 

3.1.     Vyzvat občany a nabídnout jim zapojení do veřejné sféry ve smyslu 
komunální politiky, angažovanosti v odborných komisích zastupitelstva, zapojení se 

do vzdělávacích programů, kultury v obci, zájmových a spolkových aktivit apod.  

3.2.     Zřídit Komisi pro rozvoj obce, poradní orgán zastupitelstva obce z občanů – 
odborníků v různých oblastech, kteří by průběžně sledovali realizaci přijatých 
rozvojových cílů, hodnotili jejich plnění, včas upozorňovali zastupitelstvo na 

problémy a zjištěné nedostatky a navrhovali cesty k úspěšnému dosažení 
rozvojových cílů 

3.3.     Přizývat předsedu/zástupce Komise pro rozvoj obce na jednání zastupitelstva 
k přednesení informace o plnění rozvojových cílů, vyvstalých problémech a návrhu 

na jejich řešení 

Projekt (A/N) N 

Náklady N 

Zdroje financování obecní rozpočet 

Termín realizace 2015 a dále 

Cíl: 

4.         Zlepšit informovanost občanů v oblastech zdravotnictví, ekologie, 

veřejného života, informačních technologií apod. prostřednictvím 
dostupných prostředků (webové stránky obce, zpravodaj) a zkvalitnění 
práce zastupitelů jejich účastí na školeních nebo jiných vzdělávacích akcích 

z oblasti správy a rozvoje obcí  

Opatření: 

4.1.     Rozšířit web. stránky obce o informace vedoucí ke Zvýšení informovanosti 
občanů v oblastech zajišťovaných státní správou (sociální oblast a zdravotnictví, 
legislativa, ekologie, bezpečnost apod.)  

4.2.     Projednat se spolky a zájmovými organizacemi pravidelné dodávání informací 

o jejich činnosti na web stránky obce a do zpravodaje 

4.3.     Vytvořit podmínky vzdělávání zaměstnanců obce a zastupitelů tak, aby byli 
optimálně kvalifikováni pro svou práci a roli zastupitele  



Projekt (A/N) N 

Náklady 0,005 mil. Kč ročně 

Zdroje financování obecní rozpočet 

Termín realizace 2015 a každoročně 

V.4. Ochrana životního prostředí 

Cíl: 

1.         Ochrana jakosti povrchových a podzemních vod na území obce  

Opatření: 

1.1.     Příprava řešení otázky nakládání s odpadními vodami na území obce 
Pazderna – studie, příprava PD  

Projekt (A/N) N  

Náklady 0,5 mil. Kč 

Zdroje financování Obecní rozpočet, dotace  

Termín realizace 2020 

Cíl: 

2.         Udržet vysoký standard nakládání s odpady v obci 

Opatření:   

2.1.  Obnova  a zvýšení počtu sběrných nádob na separovaný odpad  

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,5 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2015 a dále 

 

2.2. Zvýšení efektivity sběru separovaného odpadu, rozšířením o sběr biologicky 
rozložitelného a kovového odpadu 

Projekt (A/N) N 

Náklady 2,5 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2015 

 

 



Cíl: 

3.         Zlepšit prostředí v obci, zvýšit estetickou funkci 

Opatření:   

3.1.     Zlepšit prostředí v obci – zahradní prvky, trávníky, záhony, rozptýlená a 

solitérní zeleň, využít spolupráci a aktivitu členů dobrovolných spolků 

Projekt (A/N)N N 

Náklady 0,05 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet 

Termín realizace N 

V.5. Bezpečnost území 

Cíl: 

1.         Provést vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice 

Opatření: 

1.1.     Rekonstruovat a zateplit budovu hasičské zbrojnice 

Projekt (A/N) A (je platné stavební povolení na rekonstrukci) 

Náklady 3,5 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2016 

Odpovědnost starosta a rada obce 

Cíl: 

2.         Obměnit techniku jednotky požární ochrany  

Opatření: 

2.1.     Obnova stávající požární techniky – pořízení zásahového vozidla pro 

výjezdovou jednotku obce 

Projekt (A/N) N 

Náklady 1,5 mil Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace  

Termín realizace 2020 

Cíl: 

3.         Zabezpečit akceschopnost jednotky SDH 



Opatření: 

3.1.     Udržovat průběžně techniku a obnovovat přístroje a zařízení 

3.2.     Vytvářet podmínky pro odbornou přípravu a cvičení jednotky 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,03 mil. Kč ročně 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2014 a dále 

Odpovědnost starosta, velitel SDH 

V.6. Cestovní ruch 

Cíl: 

1.  Zvýšit úroveň poskytovaných služeb (např. knihovnické služby, kultura a 

sport) a využití volného času občanů a návštěvníků obce  

Opatření: 

1.1.     Oprava sportovního areálu včetně dětského hřiště – přebudování antukového 
tenisového kurtu na multifunkční hřiště s umělým povrchem, opravy povrchů 
ostatních ploch a budov v areálu, doplnění WC, doplnění nového vybavení 

Projekt (A/N) A 

Náklady 1,2 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2016 a dále 

1.2.     Rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu dnešního kulturního zařízení 
(památky místního významu) za účelem využití pro volnočasové aktivity občanů a 

zlepšení kvality poskytovaných služeb 

Projekt (A/N) N 

Náklady 5 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace 

Termín realizace 2016 a dále 

Cíl: 

3.         Vybudovat trasy cyklostezek umožňující propojení s okolními obcemi 

v okolí Žermanické přehrady a napojení na cyklostezky spojené s městem 
Havířov a městem Frýdek-Místek 

Opatření:   

3.1.     Vypracovat projektovou dokumentaci  



3.2.     Realizovat výstavbu 

Projekt (A/N) N 

Náklady 3 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace  

Termín realizace 2020 

V.7. Volný čas, kultura a sport 

Cíl: 

1.         Vytvořit podmínky a podporovat budování tradic obce a 
volnočasových aktivit mezi všemi subjekty obce 

Opatření: 

1.1.     Organizovat reprezentativní kulturní a společenské akce pro občany a 

návštěvníky obce od roku 2015, vytvořit kalendář akcí 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,03 mil. Kč ročně 

Zdroje financování obecní rozpočet, sponzorské dary, podnikatelé 

Termín realizace od 2015 každoročně 

Cíl: 

2.         Vybudovat materiální zázemí pro volný čas občanů  

Opatření:  

2.1.     Rekonstruovat povrch tenisového kurtu na multifunkční hřiště  

2.2.     Udržovat kulturní bohatství obce (např. památky místního významu, sakrální 

stavby) 

Projekt (A/N) N  

Náklady N 

Zdroje financování obecní rozpočet, sponzorské dary, dotace 

Termín realizace 2015 a dále 

V.8.     Řízení a správa obce 

Cíl: 

1.         Zabezpečovat průběžně odpovídající finanční prostředky pro realizaci 
strategického plánu (mimo obecní rozpočet) a potřebné projektové 
dokumentace. 

Opatření: 



1.1.     Zabezpečit vypracování žádostí pro financování rozvoje obce na období 2014-

2020 z dotačních titulů  – EU, ministerstev ČR,KÚ MSK a ostatních zdrojů na akce 
v rámci prioritních oblastí strategie obce. 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,8 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet, MSK, dotace 

Termín realizace 2015 a dále 

Odpovědnost starosta 

1.2.     Spolupracovat s podnikatelskými subjekty a podnikateli v obci i mimo území 
obce za účelem zajišťování finančních zdrojů určených pro rozvoj obce Pazderna 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,0 mil. Kč 

Zdroje financování N 

Termín realizace 2015 a dále 

Cíl: 

2.         Realizovat strategický plán obce Pazderna na období 2014-2020 

Opatření: 

2.1.     Vyhodnocovat pravidelně 1x ročně realizaci strategického plánu rozvoje   

         obce v termínu přípravy zpracování rozpočtu obce na další kalendářní rok 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,0 mil. Kč 

Zdroje financování N 

Termín realizace 2015 a dále 

Cíl: 

3.         Zlepšit komunikaci s občany, zájmovými organizacemi, návštěvníky 
obce, podnikateli a představiteli významných institucí v rámci kraje a ČR, 
zvýšit informovanost a propagaci obce. 

Opatření: 

3.1.     Komunikovat s občany obce prostřednictvím internetových stránek obce, 

zpravodaje obce, besed a dotazníkových šetření o dění v obci a chystaných 
záměrech. U návštěvníků obce zajišťovat zpětnou vazbu jejich spokojenosti 
s podmínkami pro rekreaci, úrovní služeb a rozvojem obce 

3.2.     Realizovat setkání vedení obce se zástupci podnikatelských subjektů v obci za 

účelem vzájemné spolupráce v oblasti plnění strategického plánu obce, vzájemné 
spolupráce a oboustranné informovanosti o dění v obci a chystaných záměrec 



Projekt (A/N) N 

Náklady 0,002 mil. Kč ročně 

Zdroje financování obecní rozpočet 

Termín realizace od 2015 dále 

Cíl: 

4.         Reagovat na rozvoj obce Pazderna, především v oblasti výstavby a 
s ní spojeným zvyšováním počtu obyvatel (oblast zdravotnictví, služeb, 

zásobování, školství, kulturní a sportovní využití). Tomuto trendu 
přizpůsobit územní plánování a technickou a specifickou vybavenost obce. 

Opatření: 

4.1.    Využít stávající Územní plán k vytvoření podmínek pro realizaci strategických 
záměrů obce 

Projekt (A/N) N 

Náklady 0,8 mil. Kč 

Zdroje financování obecní rozpočet 

Termín realizace 2017 

Cíl : 

5.      Uspořit obecní náklady na energie 

Opatření: 

5.1    Realizovat zateplení budovy obecního úřadu  

Projekt (A/N) A 

Náklady 2,5 mil. Kč   

Zdroje financování obecní rozpočet, dotace SFŽP 

Termín realizace 2020 

 


